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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
OFERTE SERVICIU
l Hotel Oxford si Hotel Malibu
Din Mamaia angajeaza in conditii
foarte avantajoase: receptioner,
camerista, bucatar sef, bucatar,
bufetier, ospatari si ajutori de
ospatari cu experienta. OFERIM
CAZARE, detalii la 0735.333.103,
office@hoteloxford.ro.
l Societate comerciala angajeaza
sofer de protocol. Cerinte:
Prezenta agreabila, atitudine
impecabila, seriozitate, punctualitate, discretie. Beneficii: Salariu
motivant. Adresa de email: cameliadobindas@gmail.com.
l Primăria Cornetu -Ilfov organizează în data de 31.05.2018
concurs recrutare pentru postul de
referent Casa de Cultură. Detalii
la 0214689220.
l Institutul Naţional de Cercetare
-Dezvoltare pentru Optoelectronica INOE 2000 cu sediul în Str.
Atomiştilor, Nr. 409, Oraş Măgurele, Jud. Ilfov scoate la concurs 1
post de Asistent cercetare ştiinţifică cu contract individual de
muncă pe durata determinată
până la data de 31 decembrie
2022, cu norma întreagă, cu următorele cerinţe: -Absolvent al unei
facultăţi tehnice (fizică, automatică şi calculatoare, inginerie electronică, ştiinţe aplicate); -Diplomă
de master inginerie sau fizică;
-Abilităţi tehnice pentru utilizarea
şi mentenanţa echipamentelor
optoelectronice; -Cunoştinţe de
fizica atmosferei, optică, optomecanică, electronică; -Cunoştinţe de
operare PC şi office (platforma
Windows, Linux); -Cunoştinţe de
prelucrare date atmosferice;
-Solide cunoştinţe de limba
engleză. Postul scos la concurs este
prevăzut în planul de realizare al
Contractului CONTUR87PCCDI/31.03.2018. Locul desfăşurarii concursului: la sediul INOE
2000 din str. Atomiştilor, Nr. 409,
Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov.
Înscrierea la concurs se face în
termen de 30 zile de la data publicării anunţului în ziar. Dosarul de
concurs se depune la Secretariatul
INOE 2000 din str. Atomiştilor, nr.
409, Oraşul Măgurele, Jud. Ilfov.
Relaţii la telefon: 021/ 4574522.
l Spitalul Clinic Nicolae Malaxa
localitatea Bucureşti, Şos.Vergului,
nr.12, Sector 2, organizează la
sediul spitalului concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi
vacante contractuale de execuţie,
perioadă nedeterminată, conform
HG nr.286/2011, de: -Referent de
specialitate I -Serviciul Administrativ Tehnic; -Economist II
-Compartimentul Aprovizionare;
-Îngrijitoare -Camera de Gardă.
Condiţiile generale şi specifice
pentru: -Referent de specialitate I:
-diplomă de licenţă- studii tehnice;
-6 ani şi 6 luni vechime în speciali-

tate; -Economist II: -diplomă de
licenţă; -6 luni vechime în specialitate; -Îngrijitoare: -şcoală generală,
fără vechime. Data concursului:
31.05.2018, ora 10.00 -proba scrisă;
06.06.2018 -interviul, ora 10.00.
Data-limită de depunere a dosarelor: 22.05.2018, până la ora
15.00. Calendarul de desfăşurare a
concursului, bibliografia şi tematica se afişează la sediul şi pe
site-ul spitalului: www.spitalmalaxa.ro. Date de contact: Ec.
Anghel Daniela, tel.021.255.50.85.
l Primăria Comunei Măgireşti,
județul Bacău, organizează
concurs pentru ocuparea funcției
contractuale vacante de execuţie
de: -îngrijitor, pe perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului
Public de Asistenţă Socială
-Cămin îngrijire bătrâni, sat Valea
Arinilor, comuna Măgireşti, jud.
Bacău, cu respectarea prevederilor
HG nr.286/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Condiţii
de participare: -studii generale/
medii, fără vechime. Dosarele de
înscriere se depun la sediul Primăriei Măgireşti, compartiment
resurse umane, până la data de
22.05.2018, ora 16.00. Proba scrisă
are loc în data de 31.05.2018, ora
10.00, şi interviul în data de
04.06.2018, ora 14.00, la sediul
Primăriei Comunei Măgireşti,
județul Bacău. Persoane de
contact: secretar Bucurel Iulia
Mihaela, tel.0769.047.013.
l Primăria Comunei Sucevița, cu
sediul în localitatea Sucevița,
strada Calea Movileştilor, numărul
153, judeţul Suceava, organizează
concurs, conform Legii
nr.188/1999, pentru ocuparea
funcţiei publice vacante de:
-inspector, clasa I, gradul profesional principal, 1 post, în cadrul
Compartimentului Financiar-Contabil. Concursul se va desfăşura la
sediul Primăriei Comunei Sucevița
astfel: -Proba scrisă în data de
07.06.2018, ora 11.00; -Proba
interviu în data de 08.06.2018, ora
11.00. Pentru participarea la
concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
-studii: universitare de licență;
-vechime: minim 5 ani. Candidaţii
vor depune dosarele de participare
la concurs în termen de 20 zile de
la publicarea anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a
III-a, la sediul Primăriei Comunei
Sucevița, județul Suceava. Relaţii
suplimentare şi coordonatele de
contact pentru depunerea dosarelor de concurs: la sediul instituției: Primăria Comunei Sucevița,
județul Suceava, persoană de
contact: Vatamaniuc Marioarasecretar, telefon/fax: 0230.417.102
sau 0769.011.808, fax:
0230.417.102, e-mail: primariasucevita@yahoo.com.
l Teatrul Dramatic ”Ion D Sîrbu”
Petroşani organizează în data de

30.05.2018, ora 11,00 la sediul său
din Petroşani, str. Mihai Viteazu
nr. 2, judeţul Hunedoara, în
conformitate cu prevederile HG.
nr.286/2011, concurs pentru
ocuparea următoarelor posturi de
conducere vacante: Director grad
II (studii superioare, vechime în
specialitate 7 ani) - 1 post; Şef
serviciu artistic grad I (studii superioare, vechime în specialitate 3
ani) - 1 post. Data limită de depunere a dosarelor în vederea participării la concurs este 24.05.2018,
ora 14:00. Detalii suplimentare se
pot obţine de la Adina Dădălig, tel.
0254.541154.
l Academia Română – Filiala
Iaşi, Institutul de Informatică
Teoretică, organizează în ziua
11.06.2018 la ora 10, concurs
pentru ocuparea a 1/2 normă
cercetător ştiintific gradul III,
domeniul Electronică, Telecomunicaţii şi Nanotehnologii, specialitatea Procesarea Imaginilor.
Concursul se va desfăşura
conform Legii 319/2003 privind
Statutul personalului de cercetare-dezvoltare. Dosarul de concurs
se depune în termen de 30 de zile
de la data publicării anunţului, la
sediul Institutului. Informaţii
suplimentare se pot obţine de la
secretariatul institutului şi/sau de
la Biroul Resurse Umane, Salarizare, telefon: 0332.106505/
0332.101115.
l Primăria comunei Berceni,
judeţul Prahova, scoate la concurs
1 (un) post de funcţie publică
vacantă din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Berceni, judeţul Prahova după
cum urmează: 1. Un post de
Inspector, clasa I, gradul profesional Superior în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea
teritoriului, sistematizare şi peisagistică. Concursul va avea loc pe
data de 04 iunie 2018, ora 10.00,
iar interviul va avea loc în maxim
5 zile lucrătoare. Pentru funcția
publică vacantă de execuție de
Inspector, clasa I, grad profesional
Superior, în cadrul Compartimentului Urbanism, amenajarea teritoriului, sistematizare şi peisagistică,
se vor avea în vedere următoarele:
Condiții generale de participare:
Candidații trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.
5 4 d i n L e g e a n r.
188/1999 - privind
Statutul funcționarilor
publici (R2), cu modificările şi completările
ulterioare. Condiţii
specifice: - să aibă
studii superioare de
lungã durată absolvite
cu diplomã de licenţã
sau echivalentã în
domeniul urbanism,
arhitectura, construcții
şi instalații pentru
construcții, inginerie
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civilă şi geodezică; -sa aibă
vechime in specialitatea studiilor
absolvite necesare exercitarii functiei publice: minim 9 ani. Informaţii suplimentare la secretariatul
comisiei de concurs din cadrul
Primăriei comunei Berceni,
persoana de contact: Stan Anda
E l e n a – Te l . 0 2 4 4 . 4 7 0 . 2 1 6 ,
0244.470.588 (int. 200).
l Centrul de Protecție a Plantelor
Bucureşti scoate la concurs următoarele posturi contractuale
vacante: -1 post Contabil Şef gr. II,
nivel de studii superioare economice (S), poziţia 3 din ştatul de
funcţii, cu următoarele condiții:
minim 10 ani vechime şi absolvent
al învatamantului superior
economic de specialitate; vechime
în functii de conducere de specialitate/ profesie/ domeniu; să posede
cunoştinte temeinice în ceea ce
priveşte sistemul organizatoric şi
financiar- contabil; să posede
cunoştinţe solide- specialist în ceea
ce priveşte legislaţia în vigoare
privind domeniul buget- financiară- contabilitate; alte cunoştințe: utilizarea aplicațiilor
informatice de proiectare asistată
de calculator; constituie avantaj
liceu- cursuri specializare în domeniul agricol şi/sau echivalenţă
atestată cu certificat/ atestat/
diplomă. -2 posturi muncitor calificat tr. I, din statul de funcţii din
cadrul Serviciului Executare
Tratamente Fitosanitare, cu următoarele condiții: nivel studii medii/
generale (M;G); minim 5 ani
vechime în muncă (profesie/
domeniu); constituie avantaj
cursuri specializare, studii post
liceeale/ superioare, în domeniul
agricol şi/sau echivalenţă atestată
cu certificat/ atestat/ diplomă. -1
post referent tr. IA, pozitia 42 din
statul de funcţii din cadrul
Compartimentului Administrativ,
Securitate şi Sănătate în Muncă,
cu: nivel studii medii (M); minim 5
ani vechime în muncă; vechime în
functii de conducere- coordonare;
sa posede cunoştinte temeinice în
ceea ce priveşte sistemul organizatoric, coordonare şi consiliere; alte
cunoştințe: utilizarea aplicațiilor
informatice de proiectare asistată
de calculator; constituie avantaj
cursuri specializare, studii post
liceeale/ superioare, în domeniul

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
agricol şi/sau echivalenţă atestată
cu certificat/ atestat/ diplomă.
Tipul probelor, locul, data şi ora
desfăşurării acestora: Pentru
posturile de contabil şef şi referent
se va ține proba scrisă şi proba
interviului iar pentru posturile de
muncitor calificat se va ține proba
practică. Proba interviului poate fi
susținută doar de către acei candidați declarați admişi la proba
scrisă. 1. Proba scrisă/ practică: 4
iunie 2018, ora 10:00 proba scrisă/
4 iunie 2018 ora 12:00 proba practică, la sediul instituției (Drumul
Cooperativei, nr. 20, sector 5,
Bucureşti); 2. Proba interviului
poate fi susținută doar de către
acei candidați declarați admişi la
proba scrisă, şi va avea loc în data
de 7 iunie 2018, la ora 10:00, la
sediul instituției (Drumul Cooperativei, nr. 20, sector 5, Bucureşti);
Data limită şi ora până la care se
pot depune dosarele de concurs:
21 mai 2018, până la ora 15:00.
Datele de contact ale persoanei
care asigură secretariatul comisiei
de concurs: D-ra. Babescu Elena
din cadrul compartimentului de
resurse umane: tel.: 021/413.18.56;
fax 021/413.93.42, e-mail:
contact@pmb-cpp.ro.

VÂNZĂRI IMOBILE
l Vând casă mare, central în
Oradea. Relaţii la telefon
0721.773033.

CITAȚII
l Judecătoria Buftea, str.Ştirbei
Vo d ă , n r. 2 4 , S a l a 2 , d o s a r
nr.15418/94/2017. Citație. Ahmed
Bilal, născut la 04.04.1983, în
Sialkot, Pakistan, cu ultimul domiciliu în Bucureşti, este chemat în
această instanță, camera Sala 2, în
ziua de 25.05.2018, Completul
C19, ora 8.30, în calitate de pârât,
în proces cu Goran Ecaterina
Marilena, în calitate de reclamant,
divorț fără copii. În caz de neprezentare a părților, judecata se va
face în lipsă, dacă se solicită în
scris acest lucru de către una din
părți.
l Se citează la Judecătoria
Năsăud numiții Esti Reitere,
Moldovan Cristian, Moldovan
Eleodor, Domide Ana, Flămând
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Ana, Ernst Ioan, Ernst Petru,
Flămând George, Filipoi Palagea,
Flămând Maria, Flămând Iacob,
Flămând Ana, Flămând Hermina,
Flămând Melentia, Domide
Simion, Alexandru Sofronia,
F l ă m â n d Vi c t o r, F l ă m â n d
Dumitru, Flămând Leonida,
Butian Maria, Morozan Frasina,
Flămând Titiana, Flămând
Maftei, Flămând Ioan, Porcius
Maria, Porcius Pantelimon,
Muntean George, în calitate de
pârâți în dosarul civil
1836/265/2017, pentru termenul
din 06.06.2018.
l Se citează Badea Sebastian şi
Badea Ionela, în calitate de pârâţi,
în proces cu reclamanţii Militaru
Dumitru, Militaru Nicolae şi Militaru Maria în dosarul
nr.20915/215/2017, la Judecătoria
Craiova, în data de 10.05.2018, ora
9.00, Complet Civil 35, fost 17,
obiect dosar rezoluţiune contract
5947/2009.
l Se citează numita Vlaicu Ileana
în dosarul nr.344/271/2017, la
Judecătoria Oradea, la data de
10.05.2018, în proces cu Filip
Dumitru.
l Se citează în calitate de pârâţi
numiţii Pogacean Damian,
Jelnean Saveta, Roman Ioan şi
Dumbravean Floare, la Judecătoria Bistriţa, în dosar
nr.4827/190/2016, cu termen de
judecată la 24.05.2018, sala nr.1,
ora 8.30.
l Se citează Pănăete Doiniţa
Mariana cu ultimul domiciliu în
Craiova, Str.Mihail Străjan, nr.3,
Bl.a4, sc.3, ap. 6, Jud. Dolj, în
calitate de pârâtă, în dosar
nr.8737/215/2013* la Judecătoria
Craiova, C civil 19 (fost CF4)
termen: 15.06.2018.
l Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului
Vâlcea cheamă în judecată pe
numiții: Gibă Maria, domiciliată
în oraş Brezoi, sat Golotreni, Bl. 1,
Sc. B, Ap 4, jud. Vâlcea şi reşedința în oraş Brezoi, str. Unirii, Bl
M13, Sc. A, Ap 2, jud. Vâlcea, în
calitate de intimată, în dosarul
civil nr. 978/90/2018, aflat pe rol la
Tribunalul Vâlcea, având ca obiect
înlocuirea măsurii de protecție, cu
termen de judecată la data de
18.05.2018; Ciobanu Zina, domiciliată în oraş Brezoi, sat Valea lui
Stan, nr 18, jud. Vâlcea, în calitate
de intimată, în dosarul civil nr.
802/90/2018, aflat pe rol la Tribunalul Vâlcea, având ca obiect înlocuirea măsurii de protecție, cu
termen de judecată la data de
18.05.2018.
l Numitul Cozma Daniel avand
CNP 1851228226771 cu ultimul
domiciliu cunoscut in Mun.Iasi,
Str.Vasile Lupu, Nr. 90, Bl. Z, Sc.
E, Ap. 3, Jud.Iasi, este chemat in

calitate de parat in dosarul nr.
29888/245/2017 in data de 14 Iunie
2018, ora 8.30, camera Sala 6,
Complet C02m la Judecatoria Iasi
din Iasi, Str. Anastasie Panu, nr.
25, in proces cu reclamanta
Cozma Alexandra, avand ca obiect
exercitarea autoritatii parintesti.
l Gavrilă Nicolae, cu domiciliu în
com.Nădrag, jud.Timiş şi Poteraş
Niculina, domiciliată în Caraş
Severin, Str. Ardealului, nr.166,
Modul, Sc.2, ap.4, jud.Caraş
Severin, sunt citaţi la Judecătoria
Focşani, la data de 10.05.2018, în
dosarul nr.17671/231/2011 C13 F3
civil, în proces cu reclamanţii
moştenitori ai defunctului Gavrilă
Mihălcică, pentru partaj succesoral.
l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare – Timis. Dosar nr.
2 9 4 0 / 2 9 5 / 2 0 1 7 . C i t a t i e n r.
2940/295/2017. Paratul Averitei
Constantin, domiciliat in loc.
Teremia Mare, Str. Principala nr.
477, jud. Timis este citat la Judecatoria Sannicolau Mare, la data
de 26.06.2018, orele 09:00 in
proces cu reclamanta Comuna
Teremia Mare, cu sediul in loc.
Teremia Mare nr. 559, jud. Timis,
cauza avand ca obiect “reziliere
contract de inchiriere”. Presedinte,
Judecator Mihaela Lazau. Grefier,
Elisabeta Liga.
l Romania. Judecatoria Sannicolau Mare – Timis. Dosar nr.
2 8 6 4 / 2 9 5 / 2 0 1 7 . C i t a t i e n r.
2864/295/2017. Paratul Manoli
Ciprian, domiciliat in loc. Teremia
Mica, Str. Principala nr. 244, jud.
Timis este citat la Judecatoria
Sannicolau Mare, la data de
26.06.2018, orele 09:00 in proces
cu reclamanta Comuna Teremia
Mare, cu sediul in loc. Teremia
Mare nr. 559, jud. Timis, cauza
avand ca obiect “reziliere contract
de inchiriere”. Presedinte, Judecator Mihaela Lazau. Grefier,
Elisabeta Liga.

DIVERSE
l SC Jonico Trans SRL, cu sediul
social in Comuna Vinga nr. 1416,
jud Arad, CUI RO 22990626,
J02/2116/2008, mail junicotrans@
yahoo.com, tel 0746033938,
doreste sa obtina autorizatie de
mediu la sediul social pentru activitatea de “Activitati auxiliare
pentru cresterea animalelor ”
CAEN 0162, “ Cresterea bovinelor
de lapte” Cod Caen 0141 si “Cresterea altor bovine” CAEN 0142
avand ca principalele faze ale
procesului tehnologic: primirea,
furajarea, adaparea, odihna,
adapostirea, ingrijirea, controlul
sanitar veterinar si expedierea
bovinelor aflate in tranzit pentru
comert intracomunitar si import /
export in si din tari terte. Masurile
de protectie a factorilor de mediu
sunt: Apa: Nu este cazul. Aer: Nu

este cazul. Sol: Platforma betonata. Gestiunea deseurilor: Pubele.
Observatiile publicului formulate
in scris/informatiile privind potentialul impact asupra mediului se
depun/pot fi consultate la sediul
Agentiei pentru Protectia
Mediului Arad, Splaiul Muresului
FN, COD 310132, telefon
0257/280.331 fax 0257/284.767, in
timp de 10 zile lucratoare dupa
data publicarii prezentului anunt.
Administrator, Toia Nicoleta

ADUNĂRI GENERALE
l Convocator: Preşedintele URSR
convoacă AG, în data de
20.05.2018, ora 14.00, la Centrul
Cultural de Informare al Rutenilor Subcarpatici din România
(URSR), str.V.Alecsandri, nr.5,
Sighetu Marmaţiei, Maramureş.
Proiect ordinea de zi: 1.Aprobarea
bilanţului contabil pentru exerciţiul financiar contabil al anului
2017 şi descărcarea de gestiune;
2.Aprobarea bugetului de venituri
şi cheltuieli pentru anul 2018,
identificare de noi surse financiare;
3.Aprobarea continuării participării la conferinţe, seminarii şi
diverse alte evenimente în vederea
promovării activităţii URSR; 4.
Informări, discuţii; 5.Diverse; 6.
Alegerea conducerii URSR, preşedinte, consiliul director şi cenzor.
Preşedinte, Lauruc Mihai.
l Completare la Convocatorul
Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor societăţii ROMELECTRO S.A.- publicat în Monit o r u l O f i c i a l n r. 1 5 3 3 d i n
20.04.2018 -Consiliul de administraţie al societăţii ROMELECTRO
S.A., persoană juridică română, cu
sediul în Bucureşti, sectorul 2, Bd.
Lacul Tei nr.1-3, etaj 4, înregistrată
la Oficiul Registrului Comerţului
sub nr. J40/187/1991, cod unic de
înregistrare 1557850, atribut fiscal
RO, denumită în continuare “Societatea”, în conformitate cu prevederile art.117 indice 1 din Legea
nr. 31/1990, republicată, suplimentează ordinea de zi anunţată prin
convocarea publicată în Monitorul
Oficial nr. 1533 din 20.04.2018 cu
încă un punct suplimentar. Astfel,
Adunarea Generală Ordinară a
Acţionarilor Societăţii, se va
întruni la sediul Societăţii din
Bucureşti, sector 2, Bd. Lacul Tei
nr.1-3, etaj 4, la data de 22.05.2018,
ora 11:30, cu reconvocare în caz de
necesitate în data de 23.05.2018, la
aceeaşi oră şi în acelaşi loc,
ordinea de zi completată fiind
următoarea: 1- Ascultarea şi aprobarea Raportului administratorilor privind gestiunea societăţii în
anul 2017; 2- Ascultarea Raportului de audit privind gestiunea
societăţii în anul 2017; 3- Discutarea şi aprobarea Situaţiilor
financiare anuale şi a contului de
profit şi pierderi pe exerciţiul
anului 2017; 4- Aprobarea repartizării profitului societăţii şi stabi-
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lirea dividendului societăţii pentru
anul 2017; 5- Aprobarea realizării
programului de investiţii pe anul
2017; 6- Stabilirea şi aprobarea
Bugetului de venituri şi cheltuieli
şi a Programului de activitate pe
exerciţiul anului 2018; 7- Aprobarea programului de investiţii pe
anul 2018; 8- Aprobarea grilei de
salarii si organigrama SC ROMELECTRO SA pentru anul 2018; 9Stabilirea indemnizaţiei şi a altor
avantaje acordate de societate
membrilor Consiliului de administraţie; 10- Aprobarea prelungirii
contractului de audit financiar pe
încă o perioadă de un an de zile;
11- Aprobarea împuternicirii
Consiliului de administraţie
pentru a decide asupra ipotecării
şi gajării a unei părţi din patrimoniul societăţii pentru obţinerea de
credite bancare, şi să semneze
contractele de ipotecă şi de credit
la valorile ce vor fi negociate; 12Aprobarea împuternicirii Consiliului de administraţie pentru a
decide cu privire la participarea,
reducerea participării sau retragerea participării SC ROMELECTRO SA de la capitalul social
al altor societăţi comerciale. 13Aprobarea împuternicitilor societăţii cu drept de semnătură pentru
a reprezenta societatea şi pentru
operaţiuni în conturile societăţii
deschise la instituţiile bancare şi
de credit. 14- Aprobarea majorării
valorii facilităţii de credit contractată cu Alpha Bank Romania
până la valoarea de 15 mil.euro,
precum şi aprobarea suplimentării
garanţiilor, inclusiv constituirea de
garanţii imobiliare, ipotecate în
favoarea băncii în cadrul acestui
contract de credit. Pot participa
acţionarii cuprinşi în registrul
acţionarilor la data de referinţă de
10 mai 2018, personal sau prin
reprezentanţi, în baza unei procuri
speciale, conform dispoziţiilor
legale, dată de la care pot fi
consultate la sediul societăţii documentele supuse aprobării AGOA
în timpul orelor de program 9.0017.00. Preşedintele Consiliului de
Administraţie Viorel Gafita.

LICITAȚII
l 1.Informaţii generale privind
concedentul; Unitatea Administrativ Teritorială Oraşul Ștefăneşti, judeţul Botoşani, cod fiscal

@Oferte serviciu
@Vânzări
@Pierderi
@Licitații
@Diverse
3373403, telefon 0231.564.101,
e-mail primaria@stefanesti-bt.ro.
2.Informaţii generale privind
obiectul concesiunii: Concesionarea prin licitaţie publică a terenului intravilan, redevență
minimă conform Hotărârii Consiliului Local nr. 13 din 13.02.20185 lei/ mp/ an, terenul face parte
din T.121, P.C. 1283, nr. cadastral
53559, în suprafață de 150 mp,
str. Octav Onicescu nr. 5, din
domeniul public al oraşului Ștefăneşti, județul Botoşani. 3.Informaţii privind documentaţia de
atribuire: Documentația de atribuire a concesiunii se pune în
vânzare la sediul concedentului
U.A.T.O. Ștefăneşti, str. Ștefan
Luchian nr. 4. 3.1. Modalitatea
sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia
unui exemplar al documentaţiei
de atribuire: Documentația de
atribuire a concesiunii se poate
obține prin cumpărare de la
sediul concedentului din oraşul
Ștefăneşti, str. Ștefan Luchian nr.
4. 3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului, de la care
se poate obţine un exemplar din
documentaţia de atribuire:
U.A.T.O. Ștefăneşti– Registratură. 3.3.Costul şi condiţiile de
plată pentru obţinerea acestui
exemplar, potrivit prevederilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006: Prețul este de
50 lei setul. 3.4.Data limită pentru
solicitarea clarificărilor:
14.05.2018 ora 14:00. 4.Informaţii
privind ofertele: Fiecare ofertant
poate depune o singură ofertă. 4.1
.Data limită de depunere a ofertelor: 04.06.2018, ora 14:00.
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele se depun la
sediul concedentului, Registratură, U.A.T.O. Ștefăneşti, judeţul
Botoşani, str. Ștefan Luchian nr.
4. 4.3.Numărul de exemplare în
care trebuie depusă fiecare ofertă:
2 exemplare, cu mențiunea
"original" şi "copie". 5.Data şi
locul la care se va desfăşura
şedinţa publică de deschidere a
ofertelor: 06.06.2018 ora 10:00 la
sediul U.A.T.O. Ștefăneşti.
6.Denumirea, adresa, numărul de
telefon, telefax şi/sau adresa de
e-mail a instanţei competente în
soluţionarea litigiilor apărute şi
t e r m e n e l e p e n t r u s e s i z ar e a

Subscrisa S.C. BORAL CHIARA S.R.L. – în faliment, cu sediul în Reșița, str. Sportului,
nr. 4B, sc. 1, et. 2, ap. 5, jud. Caraş-Severin, Număr de ordine în Registrul Comerţului
J11/532/2009, CUI 26207604, vă face cunoscut faptul că în data de 15.05.2018 ora
14,00 va avea loc la sediul lichidatorului judiciar din Reșița, str. Horea bl.A2, parter,
licitația publică cu strigare pentru vânzarea bunului: Autoturism VW Passat
-nefuncțional, an fabricaţie 2006 la preţul de 5.495 lei + TVA reprezentând 50% din
preţul de evaluare;
În cazul în care autoturismul scos la licitație nu se valoriﬁcă la data stabilită, urmatoarele licitații vor avea loc în data de 22.05.2018, 29.05.2018, 05.06.2018 ora
14,00 la sediul lichidatorului judiciar, la același preț. Caietul de sarcini se poate
achiziționa de la sediul lichidatorului judiciar la preţul de 100 lei +TVA. Înscrierea la
licitaţie și achiziționarea caietului de sarcini se poate face în ﬁecare zi de luni până
vineri cu excepția zilei în care are loc licitaţia.
Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din prețul de pornire al licitației.
Informații suplimentare se pot obține la telefon 0255.212.940 sau la sediul lichidatorului judiciar.
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Supliment Anunțuri Mica Publicitate
instanţei: Tribunalul Botoșani,
municipiul Botoșani, Strada
Maxim Gorki nr. 8, Botoșani, cod
poștal 710222, telefon:
0231.511.739, fax: 0231.531.832,
e-mail: tr-botosani@just.ro.
Termenele pentru sesizarea
instanței: conform prevederilor
Legii contenciosului administrativ
nr. 554/2004, cu modificările și
completările ulterioare. 7.Data
transmiterii anunţului de licitaţie
către instituţiile abilitate, în
vederea publicării: 02.05.2018.
l 1.Informații generale privind
concedentul: Consiliul Județean
Ialomița, cod fiscal: 4231776,
situat în municipiul Slobozia,
Piața Revoluției, nr.l, județul
Ialomița, tel.0243.230.200, fax:
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii: obiectul
concesiunii îl reprezintă suprafața de 255,5ha teren cu destinație agricolă -categoria de
folosință neproductiv, situat în
extravilanul comunei Giurgeni,
înscris în CF 20149 și suprafața
de 1.879,09ha teren cu destinație
agricolă -categoria de folosință
neproductiv situat în extravilanul
comunei Gura Ialomiței, înscris
în CF 20390. 3.Informații privind
documentația de atribuire:
conform caietului de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire intrând pe: cji@cicnet.
ro, descărcând un exemplar, sau
în urma unei cereri către
Compartimentul Patrimoniu
Public și Privat, contra cost.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartimentul Patrimoniu
Public și Privat, situat la etajul 3,
camera 52, al Consiliului Județean Ialomița. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.54/2006: Contravaloarea caietului de sarcini este de
20,00Lei și se depune la casierie;
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 22.05.2018, ora
16.30. 4.Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate
conform caietului de sarcini;
4.1.Data-limită de depunere a
ofertelor: 29.05.2018, ora 16.30;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele vor depuse la
sediul Consiliului Județean
Ialomița, registratură, parter;
4.3.Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta va fi depusă în două exemplare. 5.Data și locul la care se va
desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 30.05.2018,

ora 11.00, la sediul Consiliului
Județean Ialomița, parter, în sala
de ședințe; 6.Denumirea, adresa,
nr.de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și
t e r m e n e l e p e n t r u s e si za rea
instanței: Tribunalul Ialomița,
municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal: 920030,
județul Ialomița, tel.0243.236.952,
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.05.2018.
l 1.Informații generale privind
concedentul: Consiliul Județean
Ialomița, cod fiscal: 4231776,
situat în municipiul Slobozia,
Piața Revoluției, nr.l, județul
Ialomița, tel.0243.230.200, fax:
0243.230.250, e-mail: cji@cicnet.
ro. 2.Informații generale privind
obiectul concesiunii: obiectul
concesiunii îl reprezintă suprafața de 311,8421ha teren cu destinație agricolă -categoria de
folosință arabil, situat în extravilanul comunei Vlădeni, înscris în
CF 22263 și CF 20466 și suprafața de 200,4649ha teren cu destinație agricolă -categoria de
folosință arabil situat în extravilanul comunei Alexeni, înscris în
CF 20214. 3.Informații privind
documentația de atribuire:
conform caietului de sarcini.
3.1.Modalitatea sau modalitățile
prin care persoanele interesate
pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Pot intra în posesia unui
exemplar al documentației de
atribuire intrând pe: cji@cicnet.
ro, descărcând un exemplar, sau
în urma unei cereri către
Compartimentul Patrimoniu
Public și Privat, contra cost.
3.2.Denumirea și adresa serviciului/compartimentului din
cadrul concedentului de la care se
poate obține un exemplar din
documentația de atribuire:
Compartimentul Patrimoniu
Public și Privat, situat la etajul 3,
camera 52, al Consiliului Județean Ialomița. 3.3.Costul și condițiile de plată pentru obținerea
acestui exemplar, potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr.54/2006: Contravaloarea caietului de sarcini este de
20,00Lei și se depune la casierie;
3.4.Data-limită pentru solicitarea
clarificărilor: 23.05.2018, ora
16.30. 4.Informații privind ofertele: Ofertele vor fi formulate
conform caietului de sarcini; 4.1.
Data-limită de depunere a ofertelor: 30.05.2018, ora 16.30;
4.2.Adresa la care trebuie depuse
ofertele: Ofertele vor depuse la
sediul Consiliului Județean
Ialomița, registratură, parter; 4.3.
Numărul de exemplare în care
trebuie depusă fiecare ofertă:
Oferta va fi depusă în două exemplare; 5. Data și locul la care se va

desfășura ședința publică de
deschidere a ofertelor: 31.05.2018,
ora 11.00, la sediul Consiliului
Județean Ialomița, parter, în sala
de ședințe; 6.Denumirea, adresa,
nr.de telefon, telefax și/sau adresa
de e-mail ale instanței competente
în soluționarea litigiilor apărute și
t ermenel e pen t ru sesi za rea
instanței: Tribunalul Ialomița,
municipiul Slobozia, b-dul Cosminului, nr.12, cod poștal: 920030,
județul Ialomița, tel.0243.236.952,
fax: 0243.232.266, e-mail: tr-ialomița-pgref@just.ro. 7.Data
transmiterii anunțului de licitație
către instituțiile abilitate, în
vederea publicării: 08.05.2018.
l Consiliul Local al comunei
Moroeni si Primaria comunei
Moroeni, județul Dâmbovița, cu
sediul în comuna Moroeni, strada
Principală, nr. 152, cod fiscal
4280116, telefon 0245772213,
e-mail: primaria_moroeni@
yahoo.com, scoate la concesionare
prin licitatie publica in plic inchis,
in conditiile legii, următoarele
bunuri imobile aflate în proprietatea publica a comunei Moroeni:
1. Pasune alpina, situata in
comuna Moroeni, judetul Dambovita, punct ”Oboare 2”, in suprafata de 70.40 ha. 2. Pasune
alpina, situata in comuna
Moroeni, judetul Dambovita,
punct ”Blana 1” in sprafata de
63.76 ha. 3. Pasune alpina, situata
in comuna Moroeni, judetul
Dambovita, punct ”Blana 2” in
sprafata de 63.76 ha. 4. Pasune
alpina, situata in comuna
Moroeni, judetul Dambovita,
punct ”Maguri” in sprafata de
28.00 ha. 5. Pasune alpina, situata
in comuna Moroeni, judetul
Dambovita, punct ”Oboare 1”, in
suprafata de 97.27 ha. 6. Pasune
alpina, situata in comuna
Moroeni, judetul Dambovita,
punct ”Dichiu 1” in sprafata de
88.57 ha. 7. Pasune alpina ,
situata in comuna Moroeni,
judetul Dambovita, punct
”Dichiu 2” in sprafata de 88.02
ha. Pentru participarea la licitatie, ofertantii trebuie sa achite
la casieria organizatorului,
contravaloarea taxei de participare in suma de 100 lei, a garantiei de participare in valoare de
100 lei si a caietului de sarcini in
suma de 200 lei. Documentele
solicitate si criteriile de validare a
dosarelor de licitaţie sunt prevăzute in documentaţia de atribuire
si caietele de sarcini. Data limita
pentru solicitarea clarificarilor
este 23.05.2018 ora 12.00. Data
limita de depunere a ofertelor de
participare la licitatie este de
29.05.2018 până la orele 14.00, la
sediul Primăriei comunei
Moroeni, judetul Dambovita, iar
licitația va avea loc în data
de30.05.2018 astfel: Pentru
punctul ”Dichiu 2” la ora 08.00
la adresa menționată mai sus.
Pentru punctul ”Dichiu 1” la ora
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09.30 la adresa mentionata mai
sus. Pentru puctul ”Oboare 2” la
ora 11.00 la adresa mentionata
mai sus. Pentru puctul ”Oboare
1” la ora 12.30 la adresa mentionata mai sus. Pentru puctul
”Blana 1” la ora 14.00 la adresa
mentionata mai sus. Pentru
puctul ”Blana 2” la ora 15.30 la
adresa mentionata mai sus.
Pentru puctul ”Maguri” la ora
17.00 la adresa mentionata mai
sus. Ofertele vor fi depuse intr- un
s i n g u r e x e m p l a r. S e s i z a r e a
instantei cu privire la eventualele
suspiciuni de incalcare a cadrului
legal de desfasurare a licitatiei se
face in termen de 30 zile de la
comunicare iar solutionarea litigiilor aparute se face la Tribunalul
Dambovita, Sectia A II A, Civila
De Contencios Administrativ Si
Fiscal. Regulamentul de organizare a licitatiei, documentația de
atribuire, caietul de sarcini și alte
informații se pot obține de către
persoanele interesate, de la sediul
Primăriei comunei Moroeni,
compartimentul Registratura sau
la numarul
de telefon
0245.772.213.

l Pierdut Certificat de inregistrare Exim Invest Concept S.R.L.,
J40/5091/06.04.2016, CUI
35924209, sediul social in Bucuresti, sector 6, str.Brasov nr.19,
bloc OD5, sc.F, etaj.3, ap.193.
Declaram certificatul de inregistrare nul.

PIERDERI

l Societatea Chivu Invest SRL,
C U I
3 6 7 9 3 0 0 4 ,
J40/15742/28.11.2016, cu sediul în
București, sector 5, str. Buturugilor nr. 49, declară pierdut registrul unic de control seria A nr.
2404817/21.12.2016, emis de
ANAF sector 5 la 21.12.2016.

l Pierdut card tahograf pe
numele Spinoche Neculai, seria
00000000075PA000 îl declar nul.
l Pierdut Atestat Transport
marfa si Card tahograf, eliberate
de ARR Bucuresti, pe numele
Dascau Daniel Florin. Le declar
nule.
l Subsemnatul Georgescu
Marius Mihai Alexandru declară
pierdut ADR-Certificat de pregătire profesională a conducătorului
auto. Se declară nul.
l Declar pierdută și nulă legitimaţia de student pe numele
Bostangică Ştefania, eliberată de
Facultatea de Geografie, București.
l Pierdut legitimație de student
pe numele Plesoiu Elena Daniela.
O declar nulă.

l Declar pierdute urmatoarele
acte: Certificat de inregistrate la
DSP Ilfov a cabinetului 482998
pe numele Dumitrache Gheorghe
si Certificat de inregistrare fiscala
Seria A Nr. 0185176 cu CIF
20856025.
l Pierdut certificat de înregistrare și certificate constatatoare,
eliberate de ONRC pe numele
Tăbăcaru Cătălin, cu sediul/domiciliul în București, sector 4, str.
Cercetașilor nr. 5, bl. 20, sc.2, ap.
27. Le declar nule.
l Pierdut legitimaţie și carnet de
student emise de Universitatea
Politehnică București, Facultatea
de Ştiinţe și Ingineria Materialelor în anul 2013, pe numele
Surleanu Mihai.

l Societatea 2C Computers SRL,
cu sediul social în Călărași, str.
Jirlău, nr. 2, bloc D10, sc. A, ap. 6,
Jud. Călărași, având cod unic de
înregistrare 23477220, înregistrată la Registrul Comertului
J51/201/10.03.2008, declară pierdute certificatul de înregistrare
Seria B Nr. 1251466 și certificatul
constatator, emise de ONRC
Călărași.
l SC Quality Management Strategy SRL declară nule fiind pierdute certificatul de înregistrare nr.
D/2880905/2012 și certificatele
c o n s t a t a t o a r e a v i z e n r.
816190./2012- 2 bucaţi.

DECESE
Familia îndurerată anunță încetarea din viață
a profesorului universitar �i cri�cului literar

ION DODU BĂLAN
Ceremonia de înmormântare va avea loc la
Cimi�rul Bellu,
marți, 8 mai, ora 13.00.
Dumnezeu să-l aibă în pază!

